
     
  

চলেছ খাল দখল কের িনিমর্ত ভবন o sাপনা uেcেদর কাজ
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চ gাম unয়ন কতৃর্ পk (িসিডe) তার pশাসিনক সংsার eবং লাভজনক unয়ন
pকেlর  কাজ   করেত  যােc।  তাছাড়া  কমর্কতর্ াপযর্ােয়  েলাকবল  বৃিdর
পিরকlনা েনয়া হেয়েছ বেল সংি  ঊ র্তন কমর্কতর্ া সূেt জানা  েগেছ। িসিডe
কতৃর্ ক  গত  pায়  10  বছর  ধের  pেকৗশলসহ  কমর্কতর্ া  পযর্ােয়  েতমন  েকােনা
েলাকবল েনয়া হয়িন। বরং কমর্চারীপযর্ােয় িবপুল সংখয্কেক িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ।
ফেল  িসিডeেত  aনুপািতক  হাের  কমর্কতর্ ােদর  েচেয়  কমর্চারীর  সংখয্া  েবিশ।
তাছাড়া িবগত কেয়ক বছর ধের িসিডeর েলাভনীয় পদ েলােত থাকা কমর্কতর্ ারা
দীঘর্িদন ধের eকi পেদ বহাল থাকায় কমর্কতর্ ােদর মেধয্ চাপা েkাভ িবরাজ কের
আসেছ।  aিভেযাগ  রেয়েছ  িবগত  েচয়ারময্ান  তার  পছেnর  কমর্কতর্ ােদর
eকািধকবার 10-12 বছর পযর্n েরেখ িদেয়েছন, আর aপছেnর aেনক pেকৗশলী

কমর্কতর্ া-কমর্চারীেক েকােনা pকার দািয়t না িদেয় বিসেয় রাখার নিজর sাপন কেরেছন। eকািধক কমর্কতর্ ােক িসিডe েথেক
েদেশর িবিভn sােন বদিল করা হেয়েছ। uc আদালেত মামলা কের aেনেক আবার িফের eেসেছন। দীঘর্িদন ধের কমর্হীন থাকা
িনবর্াহী pেকৗশলী ফজললু কিরম চাkির েথেক isফা িদেয়েছন।

aপরিদেক িটকেয়ক pেকৗশলীেক eকািধক pকেlর পিরচালকসহ aিতিরk দািয়t েদয়া হেয়েছ। গত pায় আট মাস আেগ
িসিডeর  নতুন  েচয়ারময্ান  িনেয়াগ  েদয়া  হেয়েছ।  নতুন  েচয়ারময্ান  আসার  পর  িসিডe  কতৃর্ পk  pকl  gহেণ  scতা  eবং
কমর্কতর্ ােদর মেধয্ জবাবিদিহতা আনয়নসহ জনগেণর sােথর্ কমর্কা  পিরচালনার িনেদর্শ িদেয়েছন। জানা যায়, িসিডeর aননয্া
pকেl িবপুলসংখয্ক               েলাকেক েকােনা pকার িবjিp ছাড়াi pট বরাd েদয়া হয়। ঢাকাসহ েদেশর িবিভn sােন pট
থাকা সেttt aননয্া pকেl pট েদয়ার aিভেযাগ রেয়েছ। eছাড়া িবগত সময় নগরীেত যtতt গেড়oঠা ভবন o sাপনা uেcদ
িকংবা  pিতেরােধ  uেlখেযাগয্  aিভযান  েদখা  যায়িন।  ফেল  নগরীেত  aসংখয্  ব তল  ভবন  রেয়েছ,  যা  িসিডe  েথেক  েনয়া
নকশার সে  েকােনা িমল েনi। িকn pভাবশালীেদর ভেয় েকu uেcেদ সাহস পায় না।

eিদেক eরi মেধয্ pয্ান pদান aিনয়েমর aিভেযােগ eক aথরাiজড aিফসােরর িবষেয় তদn  হেয়েছ। চ gাম মহানগরীর
জলাবdতা িনরসেনর জনয্ গৃহীত pকেlর আoতায় বতর্ মােন নগরীেত িবিভn খােলর জায়গা দখল কের িনিমর্ত ভবন o sাপনা
uেcেদর কাজ চলেছ। মলূত: েসনাবািহনীর তttাবধােন পিরচািলত হoয়ায় uেcদ কাজ সmব হেc বেল সংি েদর aিভমত।

গত 10-12 বছর ধের িসিডe কতৃর্ ক নগরীেত েকােনা আবাসন pকl gহণ করা হয়িন। aথচ iিতপূবর্ আবাসন pকেlর জনয্
িচিhত sানসমূেহ িসিডe কতৃর্ ক েকােনা pয্ানo েদয়া হেc না। িসিডe eর পk েথেক ঐসব sােন dত আবাসন pকেlর কাজ

 করা  হেব।  েস  সময়  pকl gহণ করা  হেল  aিধgহেণর েkেt  জিমর  মািলকেদর  kিতপূরণ েদড় ণ  িদেত হেতা।  িকn
বতর্ মােন aিধgহেণর েkেt িতন ণ kিতপূরণ িদেত হেব। eেত pকl বয্য় েযমন বাড়েব, eকi সােথ জনগণেক ucমেূলয্ pট
িকনেত হেব।

  সালাহuিdন েমা. েরজা,
চ gাম aিফস
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

pধান  pেকৗশলী  কাজী  হাসান  িবন  শামস  জানান,  িসিডe  pথেম  aননয্া  িdতীয়  pকেlর  কাজ  র  uেদয্াগ  িনেয়েছ।
পযর্ায়kেম aনয্ানয্ pকেlর বয্াপােরo uেদয্াগ েনয়া হেব বেল িতিন জানান।
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